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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2013/39/EU 

av 12. august 2013 

om endring av direktiv 2000/60/EF og 2008/105/EF med hensyn til prioriterte stoffer på området 

vannpolitikk(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 192 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 

komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Kjemisk forurensning av overflatevann utgjør en trussel 

mot vannmiljøet med virkninger som akutt og kronisk 

giftighet i vannorganismer, akkumulering av foruren-

sende stoffer i økosystemet og tap av habitater og 

biologisk mangfold, samt en trussel mot menneskers 

helse. En prioritert sak bør være å identifisere årsaker til 

forurensning og håndtere utslipp av forurensende stoffer 

ved utslippskilden på den mest økonomisk og 

miljømessig effektive måten. 

2)  I henhold til artikkel 191 nr. 2 annet punktum i traktaten 

om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) skal 

Unionens miljøpolitikk bygge på føre-var-prinsippet, på 

prinsippet om at det bør treffes forebyggende tiltak, på 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 226 av 24.8.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 194/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 

av 30.7.2015, s. 48. 

(1) EUT C 229 av 31.7.2012, s. 116. 

(2) EUT C 17 av 19.1.2013, s. 91. 

(3) Europaparlamentets holdning av 2. juli 2013 (ennå ikke offent-

liggjort i EUT) og Rådets beslutning av 22. juli 2013. 

prinsippet om at miljøskade fortrinnsvis bør rettes opp 

ved kilden, og på prinsippet om at forurenseren bør 

betale. 

3)  Det kan være svært kostbart å behandle spillvann. For å 

gjøre det lettere å få tilgang til billigere og mer 

kostnadseffektiv behandling, bør utviklingen av 

nyskapende vannbehandlingsteknologi kunne 

stimuleres. 

4)  Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 

23. oktober 2000 om fastsettelse av rammer for felles-

skapstiltak for vannpolitikk(4) fastsettes en strategi mot 

vannforurensning. Strategien omfatter identifisering av 

prioriterte stoffer blant stoffene som utgjør en vesentlig 

risiko for eller via vannmiljøet på unionsplan. 

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 2455/2001/EF 

av 20. november 2001 om utarbeiding av en liste over 

prioriterte stoffer på området vannpolitikk(5) inneholder 

en første liste på 33 stoffer eller grupper av stoffer som 

er gitt prioritert for handling på unionsplan med hensyn 

til oppføring i vedlegg X til direktiv 2000/60/EF. 

5)  Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/105/EF av 

16. desember 2008 om miljøkvalitetsstandarder på 

området vannpolitikk(6) fastsettes i samsvar med 

direktiv 2000/60/EF miljøkvalitetsstandarder for de 33 

prioriterte stoffene som er oppført i beslutning nr. 

2455/2001/EF, og åtte andre forurensende stoffer som 

allerede var regulert på unionsplan. 

6)  I henhold til artikkel 191 nr. 3 i TEUV skal Unionen 

ved utarbeidingen av sin miljøpolitikk ta hensyn til 

tilgjengelige vitenskapelige og tekniske data, miljø-

forholdene i forskjellige regioner i Unionene, fordeler 

og kostnader ved tiltak eller mangel på tiltak samt den 

økonomiske og sosiale utvikling i Unionen som helhet 

og avbalansert utvikling av regionene. Der bør tas 

  

(4) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1. 

(5) EFT L 331 av 15.12.2001, s. 1. 

(6) EUT L 348 av 24.12.2008, s. 84. 
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hensyn til vitenskapelige, miljømessige og samfunns-

økonomiske faktorer, herunder hensynet til menneskers 

helse, ved utviklingen av en kostnadseffektiv og 

forholdsmessig politikk for forebygging og kontroll av 

kjemisk forurensning av overflatevann, herunder ved 

revisjonen av listen over prioriterte stoffer i samsvar 

med artikkel 16 nr. 4 i direktiv 2000/60/EF. I lys av 

dette formålet bør prinsippet som ligger til grunn i 

direktiv 2000/60/EF, om at forurenser betaler, anvendes 

på en konsekvent måte. 

7)  Kommisjonen har foretatt en revisjon av listen over 

prioriterte stoffer i samsvar med artikkel 16 nr. 4 i 

direktiv 2000/60/EF og artikkel 8 i direktiv 

2008/105/EF og har konkludert med at det er 

hensiktsmessig å endre listen over prioriterte stoffer ved 

å identifisere nye stoffer til prioriterte tiltak på 

unionsplan, fastsette miljøkvalitetsstandarder for disse 

nylig identifiserte stoffene, endre miljøkvalitets-

standardene for visse eksisterende stoffer i tråd med den 

vitenskapelige utviklingen, og fastsette miljøkvalitets-

standarder for biota for visse eksisterende og nylig 

identifiserte prioriterte stoffer. 

8)  Revisjonen av listen over prioriterte stoffer er blitt 

støttet av et omfattende samråd med eksperter fra 

Kommisjonens kontorer, medlemsstatene, berørte parter 

og Vitenskapskomiteen for helse- og miljørisiko. 

9)  Det bør tas hensyn til de endrede miljøkvalitets-

standardene for eksisterende prioriterte stoffer for første 

gang i forvaltningsplaner for nedbørfelt som omfatter 

tidsrommet 2015-2021. De nylig identifiserte prioriterte 

stoffene og de tilhørende miljøkvalitetsstandardene bør 

tas hensyn til ved opprettelsen av ytterligere over-

våkingsprogrammer, og i de foreløpige tiltaks-

programmene som framlegges innen utgangen av 2018. 

For å oppnå god kjemisk tilstand for overflatevann bør 

de endrede miljøkvalitetsstandardene for eksisterende 

prioriterte stoffer oppfylles innen utgangen av 2021 og 

for nylig identifiserte prioriterte stoffer innen utgangen 

av 2027, med forbehold for artikkel 4 nr. 4-9 i direktiv 

2000/60/EF, som blant annet omfatter bestemmelser om 

forlengelse av fristen for å oppnå god kjemisk tilstand 

for overflatevann eller om å tilstrebe mindre strenge 

miljømål for bestemte vannforekomster på grunn av 

urimelige kostnader og/eller samfunnsøkonomiske 

behov, forutsatt at det ikke skjer en ytterligere 

forverring av de berørte vannforekomstenes tilstand. 

Bestemmelsen av kjemisk tilstand for overflatevann 

innen fristen i 2015, som er fastsatt i artikkel 4 i direktiv 

2000/60/EF, bør derfor baseres bare på de stoffene og 

miljøkvalitetsstandardene som er omhandlet i direktiv 

2008/105/EF i den utgaven som var gjeldende  

13. januar 2009, med mindre disse miljøkvalitets-

standardene er strengere end de endrede miljøkvalitets-

standardene i henhold til dette direktiv, i så fall bør 

sistnevnte anvendes. 

10)  Etter at direktiv 2000/60/EF ble vedtatt, er det i samsvar 

med nevnte direktivs artikkel 16 nr. 6 vedtatt en rekke 

unionsrettsakter som utgjør utslippskontrolltiltak for 

enkelte prioriterte stoffer. Videre faller mange miljø-

verntiltak inn under virkeområdet til andre deler av 

Unionens regelverk. Når målene fastsatt i artikkel 16  

nr. 1 i direktiv 2000/60/EF kan nås effektivt ved hjelp 

av eksisterende tiltak, bør gjennomføring og endring av 

de eksisterende tiltak foretrekkes framfor innføring av 

nye tiltak. Oppføring av et stoff i vedlegg X til  

direktiv 2000/60/EF berører ikke anvendelsen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om markedsføring av 

plantefarmasøytiske produkter(1). 

11)  For å forbedre samordningen mellom direktiv 

2000/60/EF, europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, 

vurdering og godkjenning av samt begrensninger for 

kjemikalier (REACH) og om opprettelse av et europeisk 

kjemikaliebyrå(2) og relevant sektorspesifikk lovgiv-

ning, bør mulige synergieffekter undersøkes nærmere 

med sikte på at identifisere mulige områder der 

opplysninger som er samlet inn som ledd i gjennom-

føringen av direktiv 2000/60/EF, kan brukes til å støtte 

REACH og andre relevante stoffvurderingsprosesser, og 

omvendt områder der opplysninger som er samlet inn 

med sikte på stoffvurderinger under REACH og relevant 

sektorlovgivning, kan brukes til å støtte gjennom-

føringen av direktiv 2000/60/EF, herunder priori-

teringen i artikkel 16 nr. 2 i nevnte direktiv. 

12)  Gradvis reduksjon av forurensning fra prioriterte stoffer 

og opphør eller utfasing av utslipp og tap av prioriterte 

farlige stoffer, som kreves i direktiv 2000/60/EF, kan 

ofte oppnås mest kostnadseffektivt ved hjelp av 

stoffspesifikke unionstiltak ved kilden, for eksempel i 

henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, (EF)  

nr. 1107/2009, (EU) nr. 528/2012(3) eller direktiv 

2001/82/EF(4), 2001/83/EF(5) eller 2010/75/EU(6). 

Sammenhengen mellom disse rettsaktene, direktiv 

2000/60/EF og annen relevant lovgivning bør derfor 

styrkes for å sikre hensiktsmessig anvendelse av 

ordninger for kildekontroll. Dersom resultatet av den 

regelmessige revisjonen av vedlegg X til direktiv 

2000/60/EF og tilgjengelige overvåkingsdata viser at 

  

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av  

22. mai 2012 om markedsføring og bruk av biocidprodukter (EUT 

L 167 av 27.6.2012, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 

om innføring av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 

om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for 

mennesker (EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EF av  

24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging og 

begrensning av forurensning) (EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17). 
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gjeldende tiltak i Unionen eller i medlemsstatene ikke er 

tilstrekkelige til at miljøkvalitetsstandardene for enkelte 

prioriterte stoffer eller målet om opphør eller utfasing av 

enkelte prioriterte farlige stoffer kan nås, bør det treffes 

egnede tiltak på unionsplan eller medlemsstatsplan med 

sikte på å nå målene i direktiv 2000/60/EF, idet det tas 

hensyn til risikovurderinger, samfunnsøkonomiske 

analyser og nytte- og kostnadsanalyser som utføres i 

henhold til relevant lovgivning, samt hvilke alternativer 

som finnes. 

13)  Siden fastsettelsen av miljøkvalitetsstandardene for de 

33 prioriterte stoffene i vedlegg X til direktiv 

2000/60/EF er det avsluttet en rekke risikovurderinger i 

henhold til rådsforordning (EØF) nr. 793/93 av  

23. mars 1993 om vurdering og kontroll av risikoer ved 

eksisterende stoffer(1), som senere er erstattet med 

forordning (EF) nr. 1907/2006. For å sikre et egnet 

vernenivå og for å ajourføre miljøkvalitetsstandardene i 

tråd med den seneste vitenskapelige og tekniske 

kunnskap når det gjelder risikoer for eller via 

vannmiljøet, bør miljøkvalitetsstandardene for noen av 

de eksisterende stoffene endres. 

14)  Ytterligere stoffer som utgjør en vesentlig risiko for 

eller via vannmiljøet på unionsplan, er blitt identifisert 

og prioritert ved å anvende metodene som er angitt i 

artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2000/60/EF, og de bør 

tilføyes på listen over prioriterte stoffer. Ved 

fastsettelsen av miljøkvalitetsstandardene for disse 

stoffene er det tatt hensyn til de senest tilgjengelige 

vitenskapelige og tekniske opplysninger. 

15)  Forurensning av vann og jord med rester av 

farmasøytiske stoffer er et voksende miljøproblem. Ved 

evaluering og kontroll av risikoen for eller via 

vannmiljøet som farmasøytiske stoffer utgjør, bør det 

tas tilstrekkelig hensyn til Unionens mål på miljø-

området. Kommisjonen bør for å behandle dette 

spørsmålet undersøke risikoene knyttet til miljø-

virkninger av farmasøytiske stoffer og analysere 

gjeldende lovgivnings relevans og effektivitet med 

hensyn til å verne vannmiljøet og menneskers helse via 

vannmiljøet. 

16)  Fastsettelsen av miljøkvalitetsstandarder for prioriterte 

farlige stoffer er vanligvis forbundet med større 

usikkerhet enn det tilfellet er for prioriterte stoffer, men 

slike miljøkvalitetsstandarder danner en referanse for 

vurderingen av oppnåelsen av målet om god kjemisk 

tilstand for overflatevann i henhold til artikkel 2 nr. 24 

og artikkel 4 nr. 1 bokstav a) ii) og iii) i direktiv 

2000/60/EF. For å sikre et egnet nivå for miljøvern og 

vern av menneskers helse bør det imidlertid også tas 

sikte på opphør eller utfasing av utslipp og tap av 

prioriterte farlige stoffer i samsvar med artikkel 4 nr. 1 

bokstav a) iv) i direktiv 2000/60/EF. 

  

(1) EFT L 84 av 5.4.1993, s. 1. 

17)  Den vitenskapelige kunnskap om forekomsten og 

virkningene av forurensende stoffer i vann har 

gjennomgått en betydelig utvikling i de senere år. Det 

foreligger mer kunnskap om i hvilken del av 

vannmiljøet (vann, sediment eller biota, heretter kalt 

«matrise») det er sannsynlig at et stoff kan finnes, og 

dermed om hvor konsentrasjonen av det mest 

sannsynlig kan måles. Noen svært hydrofobe stoffer 

akkumuleres i biotaen og er vanskelige å påvise i vann 

selv med de mest avanserte analyseteknikker. For slike 

stoffer bør det fastsettes miljøkvalitetsstandarder for 

biota. For å at dra fordel av sin overvåkingsstrategi og 

tilpasse den til sine lokale forhold bør medlemsstatene 

likevel ha mulighet til å anvende en miljøkvalitets-

standard for en alternativ matrise eller dersom det er 

relevant, et alternativt biotatakson, f.eks. underrekken 

Crustacea, den parafyletiske gruppen fisk, klassen 

Cephalopoda eller klassen Bivalvia (muslinger), 

forutsatt at det vernenivået som sikres gjennom 

miljøkvalitetsstandardene og det overvåkingssystemet 

som anvendes av medlemsstaten, minst tilsvarer det som 

sikres gjennom miljøkvalitetsstandardene og matrisen 

som er fastsatt i dette direktiv. 

18)  Nye overvåkingsmetoder, som passiv prøvetaking og 

andre verktøy, lover godt for framtidig anvendelse, og 

de bør derfor fortsatt utvikles. 

19)  Ved kommisjonsdirektiv 2009/90/EF av 31. juli 2009 

om tekniske spesifikasjoner for kjemisk analyse og 

overvåking av vanntilstand som omhandlet i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF(2) 

fastsettes minstekriterier for ytelse for de analytiske 

metodene som anvendes til overvåking av vanntilstand. 

Kriteriene sikrer meningsfylte og relevante overvåkings-

opplysninger ved å kreve at det anvendes analytiske 

metoder som er tilstrekkelig følsomme til å sikre at 

enhver overskridelse av en miljøkvalitetsstandard kan 

påvises og måles på en pålitelig måte. Medlemsstatene 

bør ha lov til å anvende andre overvåkingsmatriser eller 

biotataksoner enn dem som er angitt i dette direktiv, 

bare dersom de analytiske metodene som anvendes, 

oppfyller minstekriteriene for ytelse fastsatt i artikkel 4 i 

direktiv 2009/90/EF for de relevante miljøkvalitets-

standardene og matrisen eller biotataksonet, eller 

dersom de har en ytelse som er minst like god som den 

metoden som er tilgjengelig for miljøkvalitets-

standardene, og den matrisen eller det biotataksonet som 

er angitt i dette direktiv. 

20)  Gjennomføringen av dette direktiv innebærer utford-

ringer som omfatter et mangfold av mulige løsninger på 

vitenskapelige, tekniske og praktiske spørsmål og den 

ufullstendige utviklingen av overvåkingsmetoder samt 

begrensede menneskelige og økonomiske ressurser. For 

å bidra til å takle noen av disse utfordringene bør 

utviklingen av overvåkingsstrategier og analysemetoder 

støttes av teknisk arbeid i ekspertgrupper under den 

felles strategien for gjennomføring av direktiv 

2000/60/EF.  

  

(2) EUT L 201 av 1.8.2009, s. 36. 
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21)  Persistente, bioakkumulerende og giftige stoffer (PBT-

stoffer) og andre stoffer som oppfører seg som disse, 

kan finnes i vannmiljøet i flere tiår i konsentrasjoner 

som utgjør en vesentlig risiko, selv om det allerede er 

truffet omfattende tiltak for å redusere eller unngå 

utslipp av slike stoffer. Noen kan også spres over store 

avstander og er allment utbredt i miljøet. En rekke slike 

stoffer er blant de eksisterende og nylig identifiserte 

prioriterte farlige stoffene. For noen av disse stoffene 

finnes det dokumentasjon for langvarig allmenn 

forekomst i vannmiljøet på unionsplan, og for disse 

særlige stoffene bør det derfor tas særlig hensyn når det 

gjelder deres virkning på presentasjonen av kjemisk 

tilstand i henhold til direktiv 2000/60/EF og når det 

gjelder kravene til overvåking. 

22)  Når det gjelder presentasjonen av kjemisk tilstand i 

henhold til avsnitt 1.4.3 i vedlegg V til direktiv 

2000/60/EF, bør medlemsstatene ha mulighet til å 

særskilt presentere virkningen på den kjemiske 

tilstanden av stoffer som oppfører seg som allment 

utbredte PBT-stoffer, slik at forbedringer av 

vannkvaliteten i forbindelse med andre stoffer ikke 

overskygges. I tillegg til det obligatoriske kartet som 

omfatter alle stoffer, kan det framlegges ytterligere kart 

som omfatter stoffer som oppfører seg som allment 

utbredte PBT-stoffer, og som atskilt fra disse også 

omfatter de øvrige stoffene. 

23)  overvåkingen bør tilpasses til tids- og romskalaen for de 

forventede variasjonene i konsentrasjonene. På grunn av 

den store utbredelsen og den lange gjenopprettingstiden 

som kan forventes for stoffer som oppfører seg som 

allment utbredte PBT-stoffer, bør medlemsstatene ha 

mulighet til å redusere antall overvåkingssteder og/eller 

overvåkingsfrekvensen for disse stoffene til det 

minstenivået som er tilstrekkelig for å kunne foreta en 

pålitelig analyse av de langsiktige utviklingstendensene, 

forutsatt at det finnes statistisk pålitelige referanse-

verdier for overvåkingen. 

24)  Det særlige hensynet som tas til stoffer som oppfører 

seg som allment utbredte PBT-stoffer, fritar ikke 

Unionen eller medlemsstatene fra å treffe ytterligere 

tiltak i tillegg til dem som allerede er truffet, herunder 

på internasjonalt plan, for å redusere eller unngå utslipp 

og tap av disse stoffene med sikte på å nå målene i 

artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2000/60/EF. 

25)  I henhold til artikkel 10 nr. 3 i direktiv 2000/60/EF skal 

det fastsettes strengere utslippsgrenser dersom et 

kvalitetsmål eller et kvalitetskrav som er fastsatt i 

henhold til nevnte direktiv, direktiver som er oppført i 

vedlegg IX til direktiv 2000/60/EF, eller i henhold til 

annet unionsregelverk, krever strengere vilkår enn dem 

som ville følge av anvendelsen av artikkel 10 nr. 2 i 

nevnte direktiv. En tilsvarende bestemmelse finnes også 

i artikkel 18 i direktiv 2010/75/EU. Det følger av disse 

artiklene at utslippskontrollene som er fastsatt i 

regelverket som er oppført i artikkel 10 nr. 2 i direktiv 

2000/60/EF, bør anvendes som minstekontroller. 

Dersom disse kontrollene ikke kan sikre at en miljø-

kvalitetsstandard nås, for eksempel i forbindelse med et 

stoff som oppfører seg som et allment utbredt PBT-

stoff, men heller ikke strengere vilkår vil kunne sikre 

det, selv ikke i forbindelse med strengere vilkår for 

andre utslipp og tap som påvirker vannforekomsten, kan 

slike strengere vilkår ikke anses som nødvendige for å 

nå miljøkvalitetsstandarden. 

26)  Det er behov for overvåkingsdata av høy kvalitet og 

data om de økotoksikologiske og toksikologiske 

virkningene, til de risikovurderingene som ligger til 

grunn ved utvelgelsen av nye prioriterte stoffer. 

Overvåkingsdataene som samles inn fra medlems-

statene, som er blitt betydelig bedre i de seneste år, er 

ikke alltid egnet for formålet når det gjelder kvalitet og 

unionsdekning. Det mangler særlig overvåkingsdata for 

mange nye forurensende stoffer, som kan defineres som 

forurensende stoffer som i dag ikke inngår i rutine-

messige overvåkingsprogrammer på unionsplan, men 

som kan utgjøre en betydelig risiko som krever 

regulering, avhengig av deres mulige økotoksikologiske 

og toksikologiske virkninger og deres konsentrasjoner i 

vannmiljøet. 

27)  Det er behov for en ny ordning som kan gi 

Kommisjonen målrettede overvåkingsopplysninger om 

konsentrasjonene av stoffer i vannmiljøet med særlig 

vekt på nye forurensende stoffer og stoffer for hvilke 

tilgjengelige overvåkingsdata ikke er av tilstrekkelig 

god kvalitet til å kunne anvendes til risikovurdering. 

Den nye ordningen bør gjøre det lettere å samle inn 

denne typen opplysninger på tvers av Unionens 

vannområder og utfylle overvåkingsdata fra 

programmer i henhold til artikkel 5 og artikkel 8 i 

direktiv 2000/60/EF og andre pålitelige kilder. For å 

holde overvåkingskostnadene på et rimelig nivå bør 

ordningen være rettet mot et begrenset antall stoffer, 

som er midlertidig oppført på en overvåkingsliste, og et 

begrenset antall overvåkingssteder, men bør levere 

representative data som er egnet for Unionens priorite-

ringsprosess. Listen bør være dynamisk, og gyldigheten 

av den bør være tidsbegrenset slik at det kan reageres på 

nye opplysninger om mulige risikoer som følge av nye 

forurensende stoffer, og for å unngå å overvåke stoffer 

lenger enn det som er nødvendig. 

28)  For å forenkle og rasjonalisere medlemsstatenes 

rapporteringsplikt og øke sammenhengen med andre 

relevante sider ved vannforvaltningen bør meldings-

kravene i artikkel 3 i direktiv 2008/105/EF slås sammen 

med de overordnede rapporteringskravene i henhold til 

artikkel 15 i direktiv 2000/60/EF.  
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29)  Når det gjelder presentasjonen av den kjemiske 

tilstanden i samsvar med avsnitt 1.4.3 i vedlegg V til 

direktiv 2000/60/EF, bør medlemsstatene ved ajour-

føringen av tiltaksprogrammer og forvaltningsplaner for 

nedbørfelt, som skal foretas i samsvar med henholdsvis 

artikkel 11 nr. 8 og artikkel 13 nr. 7 i direktiv 

2000/60/EF, ha mulighet til å presentere virkningen på 

den kjemiske tilstanden av nylig identifiserte prioriterte 

stoffer og eksisterende prioriterte stoffer med endrede 

miljøkvalitetsstandarder særskilt, slik at innføringen av 

nye krav ikke feilaktig oppfattes som en indikasjon på at 

den kjemiske tilstanden for overflatevann er forringet.  

I tillegg til det obligatoriske kartet som omfatter alle 

stoffer, kan det framlegges ytterligere kart som omfatter 

nylig identifiserte stoffer og eksisterende stoffer med 

endrede miljøkvalitetsstandarder, og som atskilt fra 

disse også omfatter de øvrige stoffene. 

30)  Det er viktig at offentligheten i rett tid mottar miljø-

opplysninger om tilstanden til Unionens overflatevann 

og om gjennomføringen av strategier mot kjemisk 

forurensning. For å øke tilgjengeligheten og åpenheten 

bør det i hver medlemsstat stilles en sentral portal til 

rådighet i elektronisk form for offentligheten med 

opplysninger om vannområdeplaner og tilhørende 

endringer og ajourføringer. 

31)  Med vedtakelsen av dette forslaget og oversendingen av 

rapporten til Europaparlamentet og Rådet har Kommi-

sjonen avsluttet sin første revisjon av listen over 

prioriterte stoffer i henhold til artikkel 8 i direktiv 

2008/105/EF. Det har omfattet en revisjon av stoffene 

som er oppført i vedlegg III til nevnte direktiv, og noen 

av dem er identifisert for prioritering. Der finnes i dag 

ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å foreta en 

prioritering for de øvrige stoffene som er oppført i 

vedlegg III. Ettersom det er mulig at det framkommer 

nye opplysninger om disse stoffene på et senere 

tidspunkt, er de ikke utelukket fra en framtidig revisjon, 

i likhet med de øvrige stoffene som er blitt vurdert, men 

ikke prioritert i forbindelse med denne revisjonen. 

Vedlegg III til direktiv 2008/105/EF er derfor foreldet 

og bør utgå. Artikkel 8 i nevnte direktiv bør endres 

tilsvarende, også når det gjelder datoen for rapportering 

til Europaparlamentet og Rådet. 

32)  Med sikte på å reagere på den relevante tekniske og 

vitenskapelige utvikling i rett tid på det området som er 

omfattet av dette direktiv, bør Kommisjonen gis 

myndighet til å vedta de delegerte rettsakter i samsvar 

med artikkel 290 i TEUV når det gjelder ajourføring av 

metodene for anvendelse av miljøkvalitetsstandardene 

som er fastsatt i direktivet. Det er særlig viktig at 

Kommisjonen gjennomfører hensiktsmessige samråd 

under det forberedende arbeidet, herunder på 

ekspertplan. Kommisjonen bør ved forberedelse og 

utarbeiding av delegerte rettsakter sikre en samtidig, 

rettidig og hensiktsmessig oversending av relevante 

dokumenter til Europaparlamentet og Rådet. 

33)  For å forbedre datagrunnlaget for framtidige identifi-

seringer av prioriterte stoffer, herunder særlig i 

forbindelse med nye forurensende stoffer, bør 

Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet med sikte 

på utarbeidingen og ajourføringen av en overvåkings-

liste. Videre bør Kommisjonen gis gjennomførings-

myndighet for å sikre ensartede vilkår for gjennom-

føringen av dette direktiv, og for formatene som brukes 

til rapportering av overvåkingsdata og opplysninger til 

Kommisjonen. Denne myndigheten bør utøves i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av 

regler og generelle prinsipper for hvordan medlems-

statene skal kontrollere Kommisjonens utøvelse av sin 

gjennomføringsmyndighet(1). 

34)  I henhold til den felles politiske erklæringen fra 

medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 

2011 om forklarende dokumenter(2) har medlemsstatene 

forpliktet seg til at underretningen om innarbeidings-

tiltakene i grunngitte tilfeller skal følges av ett eller flere 

dokumenter som forklarer sammenhengen mellom 

bestanddelene av et direktiv og de tilsvarende delene av 

nasjonale innarbeidingsdokumenter. Med hensyn til 

dette direktiv anser regelgiveren at oversending av slike 

dokumenter er berettiget. 

35)  Ettersom målet for dette direktiv, som er å oppnå en god 

kjemisk status for overflatevann ved å fastsette 

miljøkvalitetsstandarder for prioriterte stoffer og visse 

andre forurensende stoffer, ikke i tilstrekkelig grad kan 

nås av medlemsstatene og derfor på grunn av behovet 

for å opprettholde samme nivå når det gjelder vern av 

overflatevann i hele Unionen, bedre kan nås på 

unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med 

nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om 

Den europeiske union. I samsvar med forholdsmes-

sighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette 

direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå 

dette målet. 

36)  Direktiv 2000/60/EF og 2008/105/EF bør derfor endres 

— 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2000/60/EF gjøres følgende endringer:  

  

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 

(2) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 
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1)  Artikkel 16 nr. 4 skal lyde: 

«4.  Kommisjonen skal revidere den vedtatte listen over 

prioriterte stoffer senest fire år etter ikrafttredelsen av dette 

direktiv, og deretter minst hvert fjerde år, og skal eventuelt 

framlegge forslag.» 

2)  Vedlegg X erstattes med teksten i vedlegg I til dette 

direktiv. 

Artikkel 2 

I direktiv 2008/105/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 2 skal lyde: 

«Artikkel 2 

Definisjoner 

 I dette direktiv får definisjonene fastsatt i artikkel 2 i 

direktiv 2000/60/EF og i artikkel 2 i kommisjonsdirektiv 

2009/90/EF av 31. juli 2009 om tekniske spesifikasjoner for 

kjemisk analyse og overvåking av vanntilstand som 

omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2000/60/EF(*), anvendelse. 

 I tillegg menes med 

1) «matrise» en del av vannmiljøet, det vil si vann, 

sediment eller biota, 

2) «biotatakson» et bestemt vanntakson innenfor den 

taksonomiske enheten underrekke, klasse eller 

tilsvarende.» 

  

(*) EUT L 201 av 1.8.2009, s. 36. 

2)  Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

Miljøkvalitetsstandarder 

1. Med forbehold for nr.1a skal medlemsstatene på 

forekomster av overflatevann anvende de miljøkvalitets-

standardene som angis i del A i vedlegg I, og de skal 

anvende disse miljøkvalitetsstandardene i samsvar med 

kravene som er fastsatt i vedlegg I del B. 

1a.  Med forbehold for forpliktelsene som følger av dette 

direktiv i den utgaven som har vært gjeldende etter  

13. januar 2009, og særlig oppnåelsen av god kjemisk 

tilstand for overflatevann når det gjelder de stoffene og 

miljøkvalitetsstandardene som er oppført der, skal 

medlemsstatene gjennomføre de miljøkvalitetsstandardene 

som er fastsatt i vedlegg I del A, med hensyn til 

i)  stoff nr. 2, 5, 15, 20, 22, 23 og 28 i vedlegg I del A, 

som det er fastsatt reviderte miljøkvalitetsstandarder 

for med virkning fra 22. desember 2015, med sikte på å 

oppnå god kjemisk tilstand for overflatevann når det 

gjelder disse stoffene senest 22. desember 2021 ved 

hjelp av tiltaksprogrammer som inngår i forvaltnings-

planer for nedbørfelt fra 2015, som er utarbeidet i 

samsvar med artikkel 13 nr. 7 i direktiv 2000/60/EF, og 

ii)  de nylig identifiserte stoffene nr. 34-45 i vedlegg I del 

A, med virkning fra 22. desember 2018, med sikte på å 

oppnå god kjemisk tilstand for overflatevann når det 

gjelder disse stoffene senest 22. desember 2027 og 

forebygge ytterligere forringelse av den kjemiske 

tilstanden for forekomster av overflatevann når det 

gjelder disse stoffene. For dette formål skal medlems-

statene senest 22. desember 2018 utarbeide og 

framlegge for Kommisjonen et utfyllende overvåkings-

program og et foreløpig tiltaksprogram som omfatter 

disse stoffene. Et endelig tiltaksprogram i samsvar med 

artikkel 11 i direktiv 2000/60/EF skal utarbeides senest 

22. desember 2021, og det skal gjennomføres og 

iverksettes fullt ut snarest mulig etter nevnte dato og 

senest 22. desember 2024. 

 Artikkel 4 nr. 4-9 i direktiv 2000/60/EF får tilsvarende 

anvendelse når det gjelder stoffene som er oppført i første 

ledd i) og ii). 

2. I forbindelse med stoff nr. 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 

35, 37, 43 og 44 i vedlegg I del A skal medlemsstatene 

anvende miljøkvalitetsstandardene for biota fastsatt i 

vedlegg I del A. 

 I forbindelse med andre stoffer enn dem som er nevnt i 

første ledd, skal medlemsstatene anvende miljøkvalitets-

standardene for vann fastsatt i vedlegg I del A. 

3. Medlemsstatene kan for en eller flere kategorier av 

overflatevann velge å anvende en miljøkvalitetsstandard for 

en matrise som er en annen enn den som er angitt i nr. 2, 

eller dersom det er relevant, for et annet biotatakson enn det 

som er angitt i vedlegg I del A. 

 Medlemsstater som benytter valgmuligheten omhandlet i 

første ledd, skal anvende de relevante miljøkvalitets-

standardene som er fastsatt i vedlegg I del A, eller, dersom 

det ikke er fastsatt noen for matrisen eller biotataksonet, 

fastsette en miljøkvalitetsstandard som minst gir samme 

vernenivå som miljøkvalitetsstandardene fastsatt i vedlegg I 

del A. 

 Medlemsstatene kan anvende valgmuligheten omhandlet i 

første ledd bare dersom analysemetoden for den valgte 

matrisen eller det valgte biotataksonet oppfyller 

minstekriteriene for ytelse som er fastsatt i artikkel 4 i 

direktiv 2009/90/EF. Dersom disse kriteriene ikke oppfylles 

for noen matrise, skal medlemsstatene sikre at 

overvåkingen utføres med de beste tilgjengelige teknikker 

som ikke medfører urimelige kostnader, og at 

analysemetodens ytelse er minst like god som den som er 

tilgjengelig for den matrisen som angis i nr. 2 i denne 

artikkel for det berørte stoffet. 

3a.  Dersom det gjennom målte eller anslåtte konsen-

trasjoner i eller utslipp til miljøet er blitt identifisert en 

mulig risiko for vannmiljøet eller via vannmiljøet fra akutt 

eksponering, og det anvendes miljøkvalitetskrav for biota 
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eller sediment, skal medlemsstatene sikre at dert også 

foretas overvåking i overflatevann, og de skal anvende de 

MAC-EQS som er fastsatt i del A i vedlegg I til dette 

direktiv dersom slike miljøkvalitetsstandarder er fastsatt. 

3b.  Dersom det beregnede gjennomsnittet av en måling i 

henhold til artikkel 5 i direktiv 2009/90/EF, som utføres 

med de beste tilgjengelige teknikker som ikke medfører 

urimelige kostnader, betegnes som «under grensen for 

mengdebestemmelse» og «grensen for mengdebestem-

melse» for denne teknikken overskrider miljøkvalitets-

standarden, skal det ikke tas hensyn til resultatet for dette 

målte stoffet ved vurderingen av den overordnede kjemiske 

tilstanden for denne vannforekomsten. 

4. Når det gjelder stoffer som det anvendes en 

miljøkvalitetsstandard for sediment- og/eller biota for, skal 

medlemsstatene overvåke stoffet i den relevante matrisen 

minst én gang i året, med mindre teknisk kunnskap og 

ekspertvurderinger begrunner et annet intervall. 

5. Medlemsstatene skal innlemme følgende opplysninger 

i sine ajourførte forvaltningsplaner for nedbørfelt som er 

utarbeidet i samsvar med artikkel 13 nr. 7 i direktiv 

2000/60/EF: 

a)  en tabell med en oversikt over de anvendte 

analysemetodenes grenser for mengdebestemmelse og 

opplysninger om disse metodenes ytelse i forhold til 

minstekravene til ytelse som er fastsatt i artikkel 4 i 

direktiv 2009/90/EF. 

b)  for de stoffene som muligheten i nr. 3 i denne artikkel 

er benyttet for: 

i)  grunnene til og grunnlaget for at denne muligheten 

benyttes, 

ii)  dersom det er relevant, de fastsatte alternative 

miljøkvalitetsstandardene, dokumentasjon for at 

disse miljøkvalitetsstandardene ville gi minst 

samme vernenivå som miljøkvalitetsstandardene 

som er fastsatt i vedlegg I del A, herunder data og 

metoder som er anvendt for å utlede miljø-

kvalitetsstandardene, og de kategoriene av 

overflatevann som de skal gjelde for, 

iii)  for sammenligning med opplysningene omhandlet 

i bokstav a) i dette nummer, analysemetodenes 

grenser for mengdebestemmelse for den eller de 

matrisene som er angitt i del A i vedlegg I til dette 

direktiv, herunder opplysninger om metodenes 

ytelse når det gjelder minstekravene til ytelse som 

er fastsatt i artikkel 4 i direktiv 2009/90/EF, 

c)  begrunnelse for overvåkingshyppigheten som anvendes 

i samsvar med nr. 4, dersom overvåkingsintervallene er 

lenger enn ett år. 

5a.  Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 

sikre at de ajourførte forvaltningsplanene for nedbørfelt, 

som er utarbeidet i samsvar med artikkel 13 nr. 7 i direktiv 

2000/60/EF og som inneholder resultatene og virkningen av 

tiltakene som er truffet for å hindre kjemisk forurensning av 

overflatevann, og den statusrapporten om framskrittene 

som er gjort med gjennomføringen av det planlagte 

tiltaksprogrammet i samsvar med artikkel 15 nr. 3 i direktiv 

2000/60/EF, formidles gjennom en sentral portal som er 

tilgjengelig for allmennheten i elektronisk form i samsvar 

med artikkel 7 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/4/EF av 28. januar 2003 om offentlig tilgang til 

miljøinformasjon(*). 

6. Medlemsstatene skal legge til rette for at det foretas 

analyser av den langsiktige utviklingen av konsentrasjoner 

av de prioriterte stoffene oppført i del A i vedlegg I som har 

en tendens til å akkumuleres i sedimenter og/eller biota, 

idet det særlig legges vekt på stoffene med nummer 2, 5, 6, 

7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 

og 44, på grunnlag av overvåkingen av overflatevannets 

tilstand utført i samsvar med artikkel 8 i direktiv 

2000/60/EF. Medlemsstatene skal med forbehold for 

artikkel 4 i direktiv 2000/60/EF treffe tiltak med sikte på å 

sikre at slike konsentrasjoner ikke øker i betydelig grad i 

sedimenter og/eller relevante biota. 

 Medlemsstatene skal fastsette hyppigheten av overvåking i 

sedimenter og/eller biota slik at det kommer fram 

tilstrekkelige data for en pålitelig langsiktig analyse av 

utviklingen. Som hovedregel bør overvåkingen finne sted 

hvert tredje år, med mindre teknisk kunnskap og sakkyndig 

bedømming begrunner et annet intervall. 

7. Kommisjonen skal følge den tekniske og viten-

skapelige utviklingen, herunder konklusjonen av risiko-

vurderingene omhandlet i artikkel 16 nr. 2 bokstav a) og b) 

i direktiv 2000/60/EF og opplysninger fra registreringen av 

stoffer som er gjort offentlig tilgjengelig i samsvar med 

artikkel 119 i forordning (EF) nr. 1907/2006, og om 

nødvendig foreslå at miljøkvalitetsstandardene i del A i 

vedlegg I til dette direktiv revideres etter framgangsmåten i 

artikkel 294 i TEUV og etter tidsplanen i artikkel 16 nr. 4 i 

direktiv 2000/60/EF. 

8. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 10 når det er nødvendig 

for å tilpasse del B nr. 3 i vedlegg I til dette direktiv til den 

vitenskapelige eller tekniske utvikling. 

8a.  For å lette gjennomføringen av denne artikkel skal det, 

om mulig innen 22. desember 2014, utarbeides tekniske 

retningslinjer for overvåkingsstrategier og analysemetoder 

for stoffer, herunder prøvetaking og overvåking av biota, 

som ledd i det eksisterende arbeidet med gjennomføringen 

av direktiv 2000/60/EF. 

 Retningslinjene skal særlig omfatte 

a)  overvåkingen av stoffene i biota som omhandlet i nr. 2 

og 3 i denne artikkel,  
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b)  analytiske metoder som oppfyller minstekriteriene som 

er fastsatt i artikkel 4 i direktiv 2009/90/EF, når det 

gjelder nylig identifiserte stoffer (nr. 34-45 i vedlegg I 

del A) og stoffer som det er fastsatt strengere 

miljøkvalitetsstandarder for (nr. 2, 5, 15, 20, 22, 23 og 

28 i vedlegg I del A). 

8b.  Når det gjelder stoffer som det ikke er vedtatt tekniske 

retningslinjer for innen 22. desember 2014, skal fristen  

22. desember 2015, som er omhandlet i nr. 1a i), forlenges 

til 22. desember 2018, og fristen 22. desember 2021, som er 

omhandlet i nevnte nummer, skal forlenges til 22. desember 

2027.» 

  

(*) EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26. 

3)  Artikkel 4 nr. 4 og artikkel 5 nr. 6 utgår. 

4)  Ny artikkel 7a skal lyde: 

«Artikkel 7a 

Samordning 

1. For prioriterte stoffer som omfattes av virkeområdet 

for forordning (EF) nr. 1907/2006, (EF) nr. 1107/2009(*), 

(EU) nr. 528/2012(**) eller direktiv 2010/75/EU(***), skal 

Kommisjonen som ledd i den regelmessige revisjonen av 

vedlegg X til direktiv 2000/60/EF i henhold til artikkel 16 

nr. 4 i nevnte direktiv, vurderer om tiltakene som er innført 

på unionsplan og på medlemsstatsplan, er tilstrekkelige til å 

oppfylle miljøkvalitetsstandardene for prioriterte stoffer og 

målet om opphør eller utfasing av utslipp og tap av 

prioriterte farlige stoffer i samsvar med artikkel 4 nr. 1 

bokstav a) og artikkel 16 nr. 6 i direktiv 2000/60/EF. 

2. Kommisjonen skal framlegge rapport til 

Europaparlamentet og Rådet om resultatet av vurderingen 

som er omhandlet i nr. 1 i denne artikkel, i samsvar med 

tidsplanen som er fastsatt i artikkel 16 nr. 4 i direktiv 

2000/60/EF, og skal sammen med rapporten framlegge 

eventuelle relevante forslag, herunder om kontrolltiltak. 

3. Dersom resultatene i rapporten viser at ytterligere 

tiltak på unionsplan eller nasjonalt plan kan være 

nødvendige for å lette overholdelsen av direktiv 

2000/60/EF i forbindelse med et bestemt stoff som er 

godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 eller 

forordning (EU) nr. 528/2012, skal medlemsstatene eller 

Kommisjonen anvende artikkel 21 eller 44 i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 eller artikkel 15 eller 48 i forordning 

(EU) nr. 528/2012, alt etter det som er relevant, på dette 

stoffet eller produkter som inneholder dette stoffet. 

 Dersom stoffene er omfattet av virkeområdet for forordning 

(EF) nr. 1907/2006, skal Kommisjonen dersom det er 

hensiktsmessig, innlede framgangsmåten som er omhandlet 

i artikkel 59, 61 eller 69 i nevnte forordning. 

 Ved anvendelsen av bestemmelsene i forordningene 

omhandlet i første og annet ledd skal medlemsstatene og 

Kommisjonen ta hensyn til eventuelle risikovurderinger, 

samfunnsøkonomiske analyser eller nytte- og kostnads-

analyser som kreves i henhold til disse forordningene, 

herunder hvilke alternativer som finnes.» 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om markeds-

føring av plantefarmasøytiske produkter (EUT  

L 309 av 24.11.2009, s. 1). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om markedsføring og 

bruk av biocidprodukter (EUT L 167 av 27.6.2012, 

s. 1). 

(***) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EF av 

24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning) (EUT 

L 334 av 17.12.2010, s. 17). 

5)  Artikkel 8 og 9 skal lyde: 

«Artikkel 8 

Revisjon av vedlegg X til direktiv 2000/60/EF 

Kommisjonen skal framlegge rapport for Europa-

parlamentet og Rådet om resultatet av den regelmessige 

revisjonen av vedlegg X til direktiv 2000/60/EF, som er 

fastsatt i artikkel 16 nr. 4 i nevnte direktiv. Sammen med 

rapporten skal Kommisjonen dersom det er hensiktsmessig, 

framlegge regelverksforslag for å endre vedlegg X, 

herunder særlig forslag rettet mot å identifisere nye 

prioriterte stoffer eller prioriterte farlige stoffer eller for å 

identifisere visse prioriterte stoffer som prioriterte farlige 

stoffer, og eventuelt for å fastsette tilsvarende 

miljøkvalitetsstandarder for overflatevann, sedimenter eller 

biota. 

Artikkel 8a 

Særlige bestemmelser om bestemte stoffer 

1. I forvaltningsplanene for nedbørfelt som utarbeides i 

samsvar med artikkel 13 i direktiv 2000/60/EF, med 

forbehold for kravene i avsnitt 1.4.3 i vedlegg V til nevnte 

direktiv til presentasjonen av den overordnede kjemiske 

tilstanden og de målene og forpliktelsene som er fastsatt i 

artikkel 4 nr. 1 bokstav a), artikkel 11 nr. 3 bokstav k) og 

artikkel 16 nr. 6 i nevnte direktiv, kan medlemsstatene 

framlegge ytterligere kart som presenterer opplysningene 

om kjemisk tilstand for ett eller flere av følgende stoffer 

atskilt fra opplysninger om resten av stoffene som er angitt 

i del A i vedlegg I til dette direktiv: 

a)  stoff nr. 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 og 44 (stoffer som 

oppfører seg som allment utbredte PBT-stoffer), 

b)  stoff nr. 34-45 (nylig identifiserte stoffer), 

c)  stoff nr. 2, 5, 15, 20, 22, 23 og 28 (stoffer som det er 

fastsatt endrede og strengere miljøkvalitetsstandarder 

for).  
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 Medlemsstatene kan også presentere omfanget av avviket 

fra miljøkvalitetsstandarden for stoffene omhandlet i første 

ledd bokstav a), b) og c), i forvaltningsplanene for 

nedbørfelt. Medlemsstater som framlegger slike ytterligere 

kart, skal tilstrebe å sikre at disse kan sammenlignes 

innbyrdes på vannforekomstplan og unionsplan. 

2. Medlemsstatene kan foreta en mindre intensiv 

overvåking av stoff nr. 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 og 44 i 

vedlegg I del A enn det som kreves for prioriterte stoffer i 

henhold til artikkel 3 nr. 4 i dette direktiv og vedlegg V til 

direktiv 2000/60/EF, forutsatt at overvåkingen er 

representativ og at statistisk pålitelige referanseverdier for 

forekomsten av disse stoffene i vannmiljøet er tilgjengelige. 

Som hovedregel, i samsvar med artikkel 3 nr. 6 annet ledd i 

dette direktiv, bør overvåking foretas hvert tredje år, med 

mindre teknisk kunnskap og ekspertvurderinger begrunner 

et annet intervall. 

Artikkel 8b 

Overvåkingsliste 

1. Kommisjonen skal utarbeide en overvåkingsliste over 

stoffer som det skal samles inn unionsomfattende 

overvåkingsdata for med sikte på å støtte framtidig 

prioritering i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i direktiv 

2000/60/EF, for å utfylle data fra blant annet analyser og 

vurderinger som omhandlet i artikkel 5 og overvåkings-

programmer som omhandlet i artikkel 8 i nevnte direktiv. 

 Den første overvåkingslisten skal høyst omfatte ti stoffer 

eller stoffgrupper, og den skal for hvert stoff angi 

overvåkingsmatrisene og de mulige analysemetodene som 

ikke medfører uforholdsmessig store kostnader. Med 

forbehold for tilgjengeligheten av analysemetoder som ikke 

medfører uforholdsmessig store kostnader, økes det høyeste 

antall stoffer eller grupper av stoffer som Kommisjonen kan 

tilføye, med 1 i forbindelse med hver ajourføring av 

overvåkingslisten i samsvar med nr. 2 i denne artikkel, opp 

til et høyeste antall på 14. Stoffene som oppføres på 

overvåkingslisten skal velges ut blant dem som det 

foreligger opplysninger om som tyder på at de kan utgjøre 

en vesentlig risiko på unionsplan for eller via vannmiljøet, 

og som det foreligger utilstrekkelige overvåkingsdata for. 

 Diklofenac (CAS 15307-79-6), 17-beta-estradiol (E2) (CAS 

50-28-2) og 17-alfa-etinylestradiol (EE2) (CAS 57-63-6) 

skal oppføres på den første overvåkingslisten med sikte på 

å samle inn overvåkingsdata for å lette fastsettelsen av 

egnede tiltak for å håndtere risikoen som disse stoffene 

utgjør. 

 Ved utvelgelsen av stoffer til overvåkingslisten skal 

Kommisjonen ta hensyn til alle tilgjengelige opplysninger, 

herunder 

a)  resultatene av den seneste regelmessige revisjonen av 

vedlegg X til direktiv 2000/60/EF i henhold til artikkel 

16 nr. 4 i nevnte direktiv, 

b)  forskningsprosjekter, 

c)  anbefalinger fra berørte parter som er nevnt i artikkel 

16 nr. 5 i direktiv 2000/60/EF, 

d)  medlemsstatenes beskrivelse av nedbørfeltdistrikter og 

overvåkingsprogrammenes resultater i henhold til 

henholdsvis artikkel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF, 

e)  om produksjonsmengder, bruksmønstre, iboende 

egenskaper (herunder partikkelstørrelse dersom det er 

relevant), konsentrasjoner i miljøet og virkninger, 

herunder også opplysninger samlet inn i samsvar med 

direktiv 98/8/EF, 2001/82/EF(*) og 2001/83/EF(**) og 

med forordning (EF) nr. 1907/2006 og (EF)  

nr. 1107/2009. 

2. Kommisjonen skal utarbeide den første overvåkings-

listen som omhandlet i nr. 1 innen 14. september 2014 og 

deretter ajourføre den hver 24. måned. Når Kommisjonen 

ajourfører overvåkingslisten, skal den fjerne ethvert stoff 

som det uten ytterligere overvåkingsdata kan gjennomføres 

en risikobasert vurdering av som omhandlet i artikkel 16  

nr. 2 i direktiv 2000/60/EF. En sammenhengende over-

våkingsperiode for et enkelt stoff på overvåkingslisten skal 

ikke vare lenger enn fire år. 

3. Medlemsstatene skal overvåke hvert stoff på 

overvåkingslisten ved utvalgte representative overvåkings-

stasjoner over en periode på minst 12 måneder. Når det 

gjelder den første overvåkingslisten skal overvåkings-

perioden starte innen 14. september 2015 eller innen seks 

måneder etter utarbeidingen av overvåkingslisten, alt etter 

hvilken dato som er den seneste. For hvert stoff på senere 

lister skal medlemsstatenes overvåking starte innen seks 

måneder etter at stoffet oppføres på listen. 

 Hver medlemsstat skal velge ut minst én overvåkings-

stasjon, pluss én stasjon dersom medlemsstaten har flere 

enn en million innbyggere, pluss antallet av stasjoner som 

svarer til dens geografiske areal i km2 dividert med 60 000 

(avrundet til nærmeste hele tall), pluss antallet av stasjoner 

som svarer til dens befolkning dividert med fem millioner 

(avrundet til nærmeste hele tall). 

 Medlemsstatene skal ved utvelgingen av representative 

overvåkingsstasjoner, overvåkingshyppigheten og -tids-

punktet for hvert stoff ta hensyn til stoffets bruksmønster 

og dets mulige forekomst. Overvåkingshyppigheten skal 

være minst én gang i året. 

 Dersom en medlemsstat framlegger tilstrekkelige, 

sammenlignbare, representative og nyere overvåkingsdata 

for et bestemt stoff fra eksisterende overvåkings-

programmer eller undersøkelser, kan den for dette stoffet 
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beslutte ikke å foreta ytterligere overvåkning i henhold til 

ordningen med overvåkingslister, forutsatt at stoffet også 

har vært overvåket med en metode som oppfyller de 

tekniske retningslinjene som er utarbeidet av Kommisjonen 

i samsvar med artikkel 8b nr. 5. 

4. Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen 

resultatene av overvåkingen som gjennomføres i henhold til 

nr. 3. For den første overvåkingslisten skal resultatene av 

overvåkingen framlegges innen 15 måneder etter  

14. september 2015 eller innen 21 måneder etter utar-

beidingen av overvåkingslisten, alt etter hvilken dato som 

er den seneste, og deretter hver 12. måned så lenge stoffet 

er oppført på listen. For hvert stoff som er oppført på senere 

lister, skal medlemsstatene framlegge resultatene av 

overvåkingen for Kommisjonen innen 21 måneder etter at 

stoffet oppføres på overvåkingslisten, og deretter hver  

12. måned så lenge stoffet er oppført på listen. Rapporten 

skal omfatte opplysninger om hvor representative over-

våkingsstasjonene og overvåkingsstrategien er. 

5. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter 

som oppretter og ajourfører overvåkingslisten som 

omhandlet i nr. 1 og 2. Den kan også vedta tekniske 

formater for framlegging av rapporter om overvåkings-

resultatene og tilknyttede opplysninger til Kommisjonen. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med 

framgangsmåten med undersøkelseskomité omhandlet i 

artikkel 9 nr. 2. 

 Kommisjonen skal utarbeide retningslinjer, herunder 

tekniske spesifikasjoner, med sikte på å lette overvåkingen 

av stoffene på overvåkingslisten, og oppfordres til å 

fremme samordning av slik overvåking. 

Artikkel 8c 

Særlige bestemmelser om farmasøytiske stoffer 

 I henhold til artikkel 16 nr. 9 i direktiv 2000/60/EF, og 

dersom det er hensiktsmessig på grunnlag av resultatet av 

Kommisjonens undersøkelse i 2013 om de risikoene som 

farmasøytiske stoffer i miljøet utgjør, samt av andre 

relevante undersøkelser og rapporter, skal Kommisjonen 

dersom det er mulig innen to år fra 13. september 2013, 

utarbeide en strategisk tilnærming til vannforurensning med 

farmasøytiske stoffer. Den strategiske tilnærmingen skal 

dersom det er hensiktsmessig, omfatte forslag som i 

nødvendig omfang gjør det mulig mer effektivt å ta hensyn 

til farmasøytiske stoffers virkning på miljøet i forbindelse 

med framgangsmåten for markedsføring av farmasøytiske 

stoffer. Innenfor rammen av den strategiske tilnærmingen 

skal Kommisjonen dersom det er hensiktsmessig, innen  

14. september 2017 foreslå hensiktsmessige tiltak på 

unionsplan og/eller nasjonalt plan, for å håndtere den 

mulige virkningen på miljøet av farmasøytiske stoffer, 

særlig de som er omhandlet i artikkel 8b nr. 1, med sikte på 

å redusere utslipp og tap av slike stoffer i vannmiljøet, idet 

det tas hensyn til folkehelsebehov og de foreslåtte tiltakenes 

kostnadseffektivitet. 

Artikkel 9 

Komitéframgangsmåte 

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved 

artikkel 21 nr. 1 i direktiv 2000/60/EF. Denne komiteen 

skal være en komité i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om 

fastsettelse av regler og generelle prinsipper for hvordan 

medlemsstatene skal kontrollere Kommisjonens utøvelse av 

sin gjennomføringsmyndighet(***). 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i 

forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Når komiteen ikke avgir noen uttalelse, skal Kommisjonen 

ikke vedta utkastet til gjennomføringsrettsakten og artikkel 

5 nr. 4 tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 får 

anvendelse. 

Artikkel 9a 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter tillegges 

Kommisjonen på de vilkårene som er fastsatt i denne 

artikkel. 

2. Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter som er omhandlet i artikkel 3 nr. 8 i et tidsrom på 

seks år fra 13. september 2013. Kommisjonen skal senest ni 

måneder før utløpet av seksårsperioden utarbeide en rapport 

med hensyn til den delegerte myndigheten. Delegeringen av 

myndighet skal stilltiende forlenges med perioder av 

samme varighet, med mindre Europaparlamentet eller 

Rådet motsetter seg en forlengelse senest tre måneder før 

utløpet av hver periode. 

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 3 nr. 8 kan 

til enhver tid tilbakekalles av Europaparlamentet eller 

Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den 

delegeringen av myndighet som angis i beslutningen, 

opphører. Beslutningen trer i kraft dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et senere 

tidspunkt som er fastsatt i beslutningen. Den berører ikke 

gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er i kraft. 

4. Når Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den 

umiddelbart og samtidig underrette Europaparlamentet og 

Rådet om dette. 

5. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 3  

nr. 8 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet 

eller Rådet har gjort innsigelse mot rettsakten innen en frist 

på to måneder etter at rettsakten ble meddelt Europa-

parlamentet og Rådet, eller dersom både Europaparlamentet 

og Rådet før denne fristen har underrettet Kommisjonen om 

at de ikke vil gjøre innsigelse. Fristen skal forlenges med to 

måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ.» 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av  

6. november 2001 om innføring av et fellesskaps-

regelverk for veterinærpreparater (EFT L 311 av 

28.11.2001, s. 1). 

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av  

6. november 2001 om innføring av et fellesskaps-

regelverk for legemidler for mennesker (EFT L 311 

av 28.11.2001, s. 67). 

(***) EFT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 
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6)  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  Del A erstattes med teksten i vedlegg II til dette 

direktiv. 

b)  I del B skal nr. 2 og 3 lyde: 

«2.  Kolonne 6 og 7 i tabellen: For alle forekomster av 

overflatevann betyr anvendelsen av MAC-EQS at 

den målte konsentrasjonen ved alle representative 

overvåkingspunkter i vannforekomsten ikke 

overstiger standarden. 

I samsvar med avsnitt 1.3.4 i vedlegg V til direktiv 

2000/60/EF kan imidlertid medlemsstatene innføre 

statistiske metoder, som for eksempel en 

prosentilberegning, for å sikre et akseptabelt nivå 

av pålitelighet og presisjon for å avgjøre om 

MAC-EQS overholdes. Dersom dette er tilfellet, 

skal slike statistiske metoder være i samsvar med 

nærmere regler som er fastsatt i samsvar med 

framgangsmåten med undersøkelseskomité 

omhandlet i artikkel 9 nr. 2 i dette direktiv. 

3. Miljøkvalitetsstandardene for vann som er fastsatt 

i dette vedlegg er uttrykt som samlet konsentrasjon 

i hele vannprøven. 

Når det gjelder kadmium, bly, kvikksølv og nikkel 

(heretter kalt «metaller»), viser miljøkvalitets-

standarden som unntak fra første ledd til oppløst 

konsentrasjon, dvs. den oppløste fasen av en 

vannprøve som fås ved filtrering gjennom et filter 

på 0,45 μm eller ved annen tilsvarende forbe-

handling, eller til den biotilgjengelige konsen-

trasjonen dersom en slik er særlig angitt. 

Medlemsstatene kan når de vurderer overvåkings-

resultatene mot miljøkvalitetsstandarden, ta 

hensyn til 

a)  naturlige bakgrunnskonsentrasjoner for metaller 

og metallforbindelser, dersom konsentrasjonene 

er til hinder for samsvar med den relevante 

miljøkvalitetsstandarden, 

b)  vannets hardhet, pH-verdi, oppløst organisk 

karbon eller andre kvalitetsparametrer som 

påvirker metallers biotilgjengelighet; de 

biotilgjengelige konsentrasjonene fastsettes på 

grunnlag egnede modeller for biotilgjen-

gelighet. 

7)  Vedlegg II og III utgår. 

Artikkel 3 

1. Medlemsstatene skal innen 14. september 2015 sette i 

kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på de 

områdene dette direktiv omhandler. 

Artikkel 4 

Dette direktiv trer i kraft den tjuende dag etter at det er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 12. august 2013. 

 For Europaparlamentet  For Rådet 

 M. SCHULZ L. LINKEVIČIUS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

«VEDLEGG X 

LISTE OVER PRIORITERTE STOFFER PÅ OMRÅDET VANNPOLITIKK 

Nummer CAS-nummer(1) EU-nummer(2) Navn på prioritert stoff(3) 
Identifisert som 

prioritert farlig stoff 

1 15972-60-8 240-110-8 Alaklor  

2 120-12-7 204-371-1 Antracen X 

3 1912-24-9 217-617-8 Atrazin  

4 71-43-2 200-753-7 benzen  

5 ikke relevant ikke relevant Bromerte difenyletere X(4) 

6 7440-43-9 231-152-8 Kadmium og kadmiumforbindelser X 

7 85535-84-8 287-476-5 Kloralkaner C10-13 X 

8 470-90-6 207-432-0 Klorfenvinfos  

9 2921-88-2 220-864-4 Klorpyrifos (klorpyrifosetyl)  

10 107-06-2 203-458-1 1,2-dikloretan  

11 75-09-2 200-838-9 Diklormetan  

12 117-81-7 204-211-0 Di(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) X 

13 330-54-1 206-354-4 Diuron  

14 115-29-7 204-079-4 Endosulfan X 

15 206-44-0 205-912-4 Fluoranten  

16 118-74-1 204-273-9 Heksaklorobenzen X 

17 87-68-3 201-765-5 Heksaklorbutadien X 

18 608-73-1 210-168-9 Heksaklorsykloheksan X 

19 34123-59-6 251-835-4 Isoproturon  

20 7439-92-1 231-100-4 Bly og blyforbindelser  

21 7439-97-6 231-106-7 Kvikksølv og kvikksølvforbindelser X 

22 91-20-3 202-049-5 Naftalen  

23 7440-02-0 231-111-4 Nikkel og nikkelforbindelser  

24 ikke relevant ikke relevant Nonylfenoler X(5) 

25 ikke relevant ikke relevant Oktylfenoler(6)  

26 608-93-5 210-172-0 Pentaklorbenzen X 

27 87-86-5 201-778-6 Pentaklorfenol  

28 ikke relevant ikke relevant Polysykliske aromatiske hydrokarboner 

(PAH)(7) 

X 

29 122-34-9 204-535-2 Simazin  

30 ikke relevant ikke relevant Tributyltinnforbindelser X(8) 
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Nummer CAS-nummer(1) EU-nummer(2) Navn på prioritert stoff(3) 
Identifisert som 

prioritert farlig stoff 

31 12002-48-1 234-413-4 Triklorbenzener  

32 67-66-3 200-663-8 Triklormetan (kloroform)  

33 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin X 

34 115-32-2 204-082-0 Dikofol X 

35 1763-23-1 217-179-8 Perfluoroktansulfonsyre og dens derivater 

(PFOS) 

X 

36 124495-18-7 ikke relevant Kinoksyfen X 

37 ikke relevant ikke relevant Dioksiner og dioksinlignende forbindelser X(9) 

38 74070-46-5 277-704-1 Aklonifen  

39 42576-02-3 255-894-7 Bifenoks  

40 28159-98-0 248-872-3 Cybutryne  

41 52315-07-8 257-842-9 Cypermetrin(10)  

42 62-73-7 200-547-7 Diklorvos  

43 ikke relevant ikke relevant Heksabromsyklododekaner (HBCDD) X(11) 

44 76-44-8/ 1024-

57-3 

200-962-3/ 213-

831-0 

Heptaklor og heptaklorepoksid X 

45 886-50-0 212-950-5 Terbutryn  

(1) CAS-nummer (Chemicals Abstracts Service). 

(2) EU-nummer: Europeisk liste over eksisterende markedsførte kjemiske stoffer (EINECS) eller europeisk liste over meldte kjemiske 

stoffer (ELINCS). 

(3) Når grupper av stoffer er valgt, defineres typiske enkeltstoffer i forbindelse med fastsettelsen av miljøkvalitetsstandardene, med 

mindre noe annet er uttrykkelig angitt. 

(4) Bare tetra-, penta-, heksa- og heptabrombifenyleter (CAS-nummer henholdsvis 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-

3). 

(5) Nonylfenol (CAS 25154-52-3, EU 246-672-0), herunder isomerene 4-nonylfenol (CAS 104-40-5, EU 203-199-4) og 4-nonylfenol 

(forgrenet) (CAS 84852-15-3, EU 284-325-5). 

(6) Oktylfenol (CAS 1806-26-4, EU 217-302-5), herunder isomeren 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)-fenol (CAS 140-66-9, EU 205-426-2). 

(7) Herunder benzo(a)pyren (CAS 50-32-8, EU 200-028-5), benzo(b)fluoranten (CAS 205-99-2, EU 205-911-9), benzo(g,h,i)perylen 

(CAS 191-24-2, EU 205-883-8), benzo(k)fluoranten (CAS 207-08-9, EU 205-916-6) og indeno(1,2,3-cd)pyren (CAS 193-39-5, 

EU 205-893-2), men ikke antracen, fluoranten og naftalen, som er oppført særskilt. 

(8) Herunder tributyltinn-kation (CAS 36643-28-4). 

(9) Dette gjelder for følgende forbindelser: 

Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-

H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-

H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9) 

10 polyklorerte dibenzofuraner (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-

P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF 

(CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 

55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0) 

12 dioksinlignende polyklorerte bifenyler (PCB-DL): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS 

70362-50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB 

(PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 

2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 

167, CAS 52663-72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9). 

(10) CAS 52315-07-8 gjelder for en isomerblanding av cypermetrin, alfa-cypermetrin (CAS 67375-30-8), beta-cypermetrin (CAS 

65731-84-2), teta-cypermetrin (CAS 71697-59-1) og zeta-cypermetrin (52315-07-8). 

(11) Dette gjelder for 1,3,5,7,9,11-heksabromsyklododekan (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10- heksabromsyklododekan (CAS 3194-55-

6), α-heksabromsyklododekan (CAS 134237-50-6), β-heksabromsyklododekan (CAS 134237-51-7) og γ-heksabromsyklododekan 

(CAS 134237-52-8).» 
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG I 

MILJØKVALITETSSTANDARDER FOR PRIORITERTE STOFFER OG VISSE ANDRE FORURENSENDE 

STOFFER 

DEL A: MILJØKVALITETSSTANDARDER (EQS) 

AA: årsgjennomsnitt. 

MAC: høyeste tillatte konsentrasjon. 

Enhet: [μg/l] for kolonne 4-7 

 [μg/kg våtvekt] for kolonne 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nr. Stoffets navn 
CAS-

nummer(1) 

AA-EQS(2) 

Innlands 

overflatevann 

(3) 

AA-EQS(2) 

Annet 

overflatevann 

MAC-EQS(4) 

Innlands 

overflatevann 

(3) 

MAC-EQS(4) 

Annet 

overflatevann 

EQS 

Biota(12) 

1 Alaklor 15972-60-8 0,3 0,3 0,7 0,7  

2 Antracen 120-12-7 0,1 0,1 0,1 0,1  

3 Atrazin 1912-24-9 0,6 0,6 2,0 2,0  

4 Benzen 71-43-2 10 8 50 50  

5 Bromerte 

difenyletere(5) 

32534-81-9   0,14 0,014 0,0085 

6 Kadmium og 

kadmium-

forbindelser 

(avhengig av 

vannhardhets-

klasse)(6) 

7440-43-9 ≤ 0,08  

(Klasse 1) 

0,08  

(Klasse 2) 

0,09  

(Klasse 3) 

0,15  

(Klasse 4) 

0,25  

(Klasse 5) 

0,2 ≤ 0,45  

(Klasse 1) 

0,45  

(Klasse 2) 

0,6  

(Klasse 3) 

0,9  

(Klasse 4) 

1,5  

(Klasse 5) 

≤ 0,45  

(Klasse 1) 

0,45  

(Klasse 2) 

0,6  

(Klasse 3) 

0,9  

(Klasse 4) 

1,5  

(Klasse 5) 

 

6a Karbon-

tetraklorid(7) 

56-23-5 12 12 ikke relevant ikke relevant  

7 C10-13-

kloralkaner(8) 

85535-84-8 0,4 0,4 1,4 1,4  

8 Klorfenvinfos 470-90-6 0,1 0,1 0,3 0,3  

9 Klorpyrifos 

(klorpyrifosetyl) 

2921-88-2 0,03 0,03 0,1 0,1  

9a Plantevernmidler 

med syklodien: 

Aldrin(7) 

Dieldrin(7) 

Endrin(7) 

Isodrin(7) 

309-00-2 

60-57-1 

72-20-8 

465-73-6 

Σ = 0,01 Σ = 0,005 ikke relevant ikke relevant  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Nr. Stoffets navn 
CAS-

nummer(1) 

AA-EQS(2) 

Innlands 

overflatevann 

(3) 

AA-EQS(2) 

Annet 

overflatevann 

MAC-EQS(4) 

Innlands 

overflatevann 

(3) 

MAC-EQS(4) 

Annet 

overflatevann 

EQS 

Biota(12) 

9b DDT samlet(7), 

(9) 

ikke relevant 0,025 0,025 ikke relevant ikke relevant  

para-para-

DDT(7) 

50-29-3 0,01 0,01 ikke relevant ikke relevant  

10 1,2-dikloretan 107-06-2 10 10 ikke relevant ikke relevant  

11 Diklormetan 75-09-2 20 20 ikke relevant ikke relevant  

12 Di(2-etylheksyl)-

ftalat (DEHP) 

117-81-7 1,3 1,3 ikke relevant ikke relevant  

13 Diuron 330-54-1 0,2 0,2 1,8 1,8  

14 Endosulfan 115-29-7 0 005 0,0005 0,01 0 004  

15 Fluoranten 206-44-0 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30 

16 Heksaklorbenzen 118-74-1   0,05 0,05 10 

17 Heksaklor-

butadien 

87-68-3   0,6 0,6 55 

18 Heksaklor-

sykloheksan 

608-73-1 0,02 0 002 0,04 0,02  

19 Isoproturon 34123-59-6 0,3 0,3 1,0 1,0  

20 Bly og 

blyforbindelser 

7439-92-1 1,2(13) 1,3 14 14  

21 Kvikksølv og 

kvikksølv-

forbindelser 

7439-97-6   0,07 0,07 20 

22 Naftalen 91-20-3 2 2 130 130  

23 Nikkel og 

nikkel-

forbindelser 

7440-02-0 4(13) 8,6 34 34  

24 Nonylfenoler 

(4-nonylfenol) 

84852-15-3 0,3 0,3 2,0 2,0  

25 Oktylfenoler 

((4-(1,1′,3,3′-

tetrametyl-

butyl)-fenol)) 

140-66-9 0,1 0,01 ikke relevant ikke relevant  

26 Pentaklorbenzen 608-93-5 0,007 0,0007 ikke relevant ikke relevant  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Nr. Stoffets navn 
CAS-

nummer(1) 

AA-EQS(2) 

Innlands 

overflatevann 

(3) 

AA-EQS(2) 

Annet 

overflatevann 

MAC-EQS(4) 

Innlands 

overflatevann 

(3) 

MAC-EQS(4) 

Annet 

overflatevann 

EQS 

Biota(12) 

27 Pentaklorfenol 87-86-5 0,4 0,4 1 1  

28 Polysykliske 

aromatiske 

hydrokarboner 

(PAH)(11) 

ikke relevant ikke relevant ikke relevant ikke relevant ikke relevant  

Benzo(a)pyren 50-32-8 1,7 × 10–4 1,7 × 10–4 0,27 0,027 5 

Benzo(b)fluoran-

ten 

205-99-2 se fotnote 11 se fotnote 11 0,017 0,017 se fotnote 11 

Benzo(k)fluoran-

ten 

207-08-9 se fotnote 11 se fotnote 11 0,017 0,017 se fotnote 11 

Benzo(g,h,i)-

perylen 

191-24-2 se fotnote 11 se fotnote 11 8,2 × 10-3 8,2 × 10–4 se fotnote 11 

Indeno(1,2,3-

cd)pyren 

193-39-5 se fotnote 11 se fotnote 11 ikke relevant ikke relevant se fotnote 11 

29 Simazin 122-34-9 1 1 4 4  

29a Tetraklore-

tylen(7) 

127-18-4 10 10 ikke relevant ikke relevant  

29b Trikloretylen(7) 79-01-6 10 10 ikke relevant ikke relevant  

30 Tributyltinn-

forbindelser 

(tributyltinn-

kation) 

36643-28-4 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015  

31 Triklorbenzener 12002-48-1 0,4 0,4 ikke relevant ikke relevant  

32 Triklormetan 67-66-3 2,5 2,5 ikke relevant ikke relevant  

33 Trifluralin 1582-09-8 0,03 0,03 ikke relevant ikke relevant  

34 Dikofol 115-32-2 1,3 × 10-3 3,2 × 10-5 ikke 

relevant(10) 

ikke 

relevant(10) 

33 

35 Perfluoroktan-

sulfonsyre og 

dens derivater 

(PFOS) 

1763-23-1 6,5 × 10-4 1,3 × 10-4 36 7,2 9,1 

36 Kinoksyfen 124495-18-7 0,15 0 015 2,7 0,54  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Nr. Stoffets navn 
CAS-

nummer(1) 

AA-EQS(2) 

Innlands 

overflatevann 

(3) 

AA-EQS(2) 

Annet 

overflatevann 

MAC-EQS(4) 

Innlands 

overflatevann 

(3) 

MAC-EQS(4) 

Annet 

overflatevann 

EQS 

Biota(12) 

37 Dioksiner og 

dioksinlignende 

forbindelser 

Se fotnote 

10 i vedlegg 

X til direktiv 

2000/60/EF 

  ikke relevant ikke relevant Summen av 

PCDD+PCDF 

+PCB-DL 

0,0065 μg.kg–1  

TEQ(14) 

38 Aklonifen 74070-46-5 0,12 0 012 0,12 0 012  

39 Bifenoks 42576-02-3 0 012 0,0012 0,04 0 004  

40 Cybutryne 28159-98-0 0,0025 0,0025 0,016 0,016  

41 Cypermetrin 52315-07-8 8 × 10-5 8 × 10-6 6 × 10–4 6 × 10-5  

42 Diklorvos 62-73-7 6 × 10-4 6 × 10-5 7 × 10–4 7 × 10-5  

43 Heksabrom-

syklododekaner 

(HBCDD) 

Se fotnote 

12 i vedlegg 

X til direktiv 

2000/60/EF 

0,0016 0,0008 0,5 0,05 167 

44 Heptaklor og 

heptaklorepoksid 

76-44-

8/1024-57-3 

2 × 10-7 1 × 10-8 3 × 10-4 3 × 10-5 6,7 × 10-3 

45 Terbutryn 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034  

(1) CAS: CAS-nummer (Chemicals Abstracts Service). 

(2) Denne parameteren er miljøkvalitetsstandarden uttrykt som en årlig gjennomsnittsverdi (AA-EQS). Med mindre noe annet er 

angitt, får den anvendelse på den samlede konsentrasjonen av alle isomerer. 

(3) Innlands overflatevann omfatter elver og innsjøer og tilknyttede kunstige eller sterkt endrede forekomster av vann. 

(4) Denne parameteren er miljøkvalitetsstandarden uttrykt som høyeste tillatte konsentrasjon (MAC-EQS). Når verdien MAC-EQS er 

merket som «ikke relevant», anses AA-EQS-verdiene som vern mot kortvarige forurensningstopper i kontinuerlige utslipp siden de 

er betydelig lavere enn verdiene som er avledet på grunnlag av den akutte giftigheten. 

(5) For gruppen av prioriterte stoffer som omfattes av bromerte difenyletere (nr. 5), viser EQS til summen av konsentrasjoner av 

luktforbindelser med nummer 28, 47, 99, 100, 153 og 154. 

(6) For kadmium og kadmiumforbindelser (nr. 6) avhenger EQS-verdiene av vannets hardhet, som inndeles i fem klasser (klasse 1: 

< 40 mg CaCO3/l, klasse 2: 40 to < 50 mg CaCO3/l, klasse 3: 50 to < 100 mg CaCO3/l, klasse 4: 100 to < 200 mg CaCO3/l og 

klasse 5: ≥ 200 mg CaCO3/l). 

(7) Dette stoffet er ikke et prioritert stoff, men et av de andre forurensende stoffene der miljøkvalitetsstandardene er identiske med de 

som er fastsatt i lovgivningen som kom til anvendelse før 13. januar 2009. 

(8) Indikatorparameter angis ikke for denne gruppen av stoffer. Indikatorparametrene skal defineres på grunnlag av analysemetoden. 

(9) «DDT samlet» omfatter summen av isomerene 1,1,1-triklor-2,2 bis (p-klorofenyl) etan (CAS-nummer 50-29-3; EU-nummer  

200-024-3); 1,1,1-triklor-2 (o-klorfenyl)-2-(p-klorfenyl) etan (CAS-nummer 789-02-6; EU-nummer 212-332-5); 1,1-diklor-2,2 bis 

(p-klorfenyl) etylen (CAS-nummer 72-55-9; EU-nummer 200-784-6); og 1,1-diklor-2,2 bis (p-klorfenyl) etan (CAS-nummer  

72-54-8; EU-nummer 200-783-0). 

(10) Det foreligger ikke tilstrekkelige opplysninger til at det kan fastsettes en MAC-EQS for disse stoffene. 

(11) For denne gruppen av prioriterte stoffer, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) (nr. 28), gjelder EQS for biota og 

tilsvarende AA-EQS i vann for konsentrasjonen av benzo(a)pyren, hvis toksisitet de er basert på. Benzo(a)pyren kan anses som 

markør for de øvrige PAH-ene, og derfor er det bare nødvendig å overvåke benzo(a)pyren med sikte på sammenligning med EQS 

for biota eller de tilsvarende AA-EQS i vann. 

(12) EQS for biota gjelder for fisk, med mindre noe annet er angitt. Et alternativt biotatakson eller en annen matrise kan overvåkes i 

stedet, forutsatt at den anvendte EQS gir et tilsvarende vernenivå. For stoff nr. 15 (fluoranten) og 28 (PAH-er) gjelder EQS for 

biota for krepsdyr og bløtdyr Overvåking av fluoranten og PAH-er i fisk er ikke hensiktsmessig med sikte på vurdering av den 

kjemiske tilstanden. For stoff nr. 37 (dioksiner og dioksinlignende forbindelser) gjelder EQS for biota for fisk, krepsdyr og bløtdyr, 

i samsvar med avsnitt 5.3 i vedlegget til forordning (EU) nr. 1259/2011 av 2. desember 2011 om endring av kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for dioksiner, dioksinlignende PCB og ikke-dioksinlignende PCB i næringsmidler 

(EUT L 320 av 3.12.2011, s. 18). 

(13) Disse EQS gjelder for biotilgjengelige konsentrasjoner av stoffene. 

(14) PCDD: polyklorerte dibenzo-p-dioksiner; PCDF: polyklorerte dibenzofuraner; PCB-DL: dioksinlignende polyklorerte bifenyler; 

TEQ: toksisitetsekvivalenter ifølge Verdens helseorganisasjons toksisitetsekvivalensfaktorer fra 2005.» 

 


